REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „WIELKA MAJÓWKA TIMAC AGRO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „WIELKA MAJÓWKA TIMAC AGRO”
(zwana „Loterią”).

2.

Podmiotem urządzającym Loterię jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janka
Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000254913, NIP
7010016236, REGON: 140487829 (zwana dalej „Organizatorem”).

3.

Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej
„Regulaminem”), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 471 z późn.zm.).

4.

Loteria zaczyna się w dniu 01.02.2018 roku, a kończy w dniu 10.07.2018 roku. Datą
zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

5.

Sprzedażą promocyjną objęte są następujące towary z asortymentu spółki TIMAC AGRO
POLSKA Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 4, Niepruszewo, 64-320 Buk:
a.

nawozy płynne (zwane dalej: „Nawozami płynnymi”): FERTIACTYL STARTER,
FERTIACTYL SD, FERTILEADER VITAL, FERTILEADER AXIS, FERTILEADER
MAGNUM, FERTILEADER ELITE, FERTILEADER LEOS, FERTILEADER GOLD,
FERTILEADER TONIC, MAXIFRUIT, ECOVIGOR,

b.

nawozy granulowane (zwane dalej: „Nawozami granulowanymi”): SULFAMMO 23 NPROCESS, SULFAMMO 30 N-PROCESS, EUROFERTIL TOP 30 HORTI,
EUROFERTIL 33 N-PROCESS,

c.

bloki mineralne (zwane dalej „Blokami mineralnymi”): Nutri rumen, Nutri gest, Nutri
phor, Nutri tiel, Nutri fix herb, Nutri lib, Calsea pig+, Nutri ovin, Equiphos, Nutri fertim,

d.

lithamixy (zwane dalej „Lithamixami”): Litharumen, Lithaxion, Lithamax2, Lithafix,
Lithagest, Lithalib.

Powyższe towary zwane są również w dalszej części Regulaminu „Produktem” lub łącznie
„Produktami”.
6.

Sprzedaż Produktów, których zakup uprawnia do udziału w Loterii odbywa się w dniach od
01.02.2018 roku do 30.04.2018 roku (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”).
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7.

Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 6 Regulaminu nie uprawnia do
wzięcia udziału w Loterii.

8.

Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski.

9.

Administratorem danych osobowych jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w
celach związanych z przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania
Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi roszczeń. Dane laureatów
będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu
udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak
też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Informację o danych
kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych będą publikowane na stronie loterii
od dnia 25.05.2018 roku.

ZASADY PROWADZENIA LOTERII
10.

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla prowadzących działalność rolniczą: osób prawnych,
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i które
spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać: przedsiębiorcy
prowadzących w ramach działalności gospodarczej sprzedaż Produktów, pracownicy
Organizatora oraz spółki TIMAC AGRO POLSKA Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 4, 64-320
Niepruszewo oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora oraz spółki
TIMAC AGRO POLSKA Sp. z o.o.. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu
niniejszego Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

11.

Aby zostać Uczestnikiem Loterii w myśl pkt 10 Regulaminu (zwanym dalej
„Uczestnikiem”) należy spełnić łącznie następujące warunki:
a.

w dniach od 01.02.2018 roku do 30.04.2018 roku dokonać zakupu/zakupów
udokumentowanego/udokumentowanych na fakturze VAT:


nie mniej niż 200 litrów dowolnych Nawozów płynnych,

lub/oraz


nie mniej niż 12 ton dowolnych Nawozów granulowanych,
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lub/oraz


nie mniej niż 2 tony dowolnych Bloków mineralnych,

lub/oraz


nie mniej niż 2 tony dowolnych Lithamixów

(zwanego danej Zakupem Promocyjnym”),
b.

w dniu 09.05.2018 roku w godzinach: 10:00 – 15:00 odebrać kupon/kupony
loteryjny/loteryjne (zwane dalej „Kuponami”),

c.

w dniu 09.05.2018 roku w godzinach: 10:00 – 20:50 prawidłowo wypełnić Kupon i
wrzucić go do urny promocyjnej,

d.

uczestniczyć w losowaniu nagród, które odbędzie się w dniu 09.05.2018 roku na
zasadach określonych w pkt 20-28 Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnikiem
jest osoba prawna, wówczas może go reprezentować wyłącznie osoba, która jest
uprawniona do reprezentacji podmiotu zgodnie z odpisem KRS lub wpisem do
ewidencji

działalności

gospodarczej,

lub

legitymująca

się

oryginałem

pełnomocnictwa wystawionym przez podmiot, która podczas losowania posiadać
będzie stosowne dokumenty określone w pkt 23d Regulaminu.
12.

Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały dowodów
zakupu (wyłącznie faktura VAT) potwierdzających dokonanie Zakupu Promocyjnego w celu
potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody oraz złożenia ewentualnych reklamacji.

13.

Pod uwagę w Loterii będą brane wyłącznie czytelne faktury VAT, które pozwalają na
identyfikację listy zakupionych towarów oraz ich nazw/marek – wyłącznie dowody zakupu
Produktów wskazujące nazwy towarów /marki zostaną uznane za prawidłowe. Jeśli z treści
dowodu zakupu nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest
potwierdzić to w sklepie (np. pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela).

14.

Wydawanie Kuponów prowadzone będzie w hotelu Hotel Warszawianka**** Jachranka na
stanowisku promocyjnym w dniu 09.05.2018 roku w godzinach od 10:00 do 15:00. Osoba
obsługująca stanowisko promocyjne wydaje Kupony za okazaniem oryginału dowodu
Zakupu Promocyjnego (faktury VAT). Osoba obsługująca stanowisko promocyjne oznacza
dowody Zakupu Promocyjnego, na podstawie, których wydano Kupony. Oznaczony dowód
zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Kuponu. Jeden Kupon przyznawany jest:
a.

za każde zakupione 200 litrów dowolnych Nawozów płynnych,

b.

za każde zakupione 12 ton dowolnych Nawozów granulowanych,

c.

za każde zakupione 2 tony dowolnych Bloków mineralnych,

d.

za każde zakupione 2 tony dowolnych Lithamixów.

W przypadku, gdy Uczestnik dokonał zakupu/zakupów na wielokrotność 200 litrów
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Nawozów płynnych, wielokrotność 12 ton Nawozów granulowanych lub wielokrotność 2
ton Bloków mineralnych, lub wielokrotność 2 ton Lithamixów, wówczas przysługuje mu
prawo do otrzymania odpowiedniej liczby Kuponów, według zasady, że za każde pełne 200
litrów Nawozów płynnych oraz za każde 12 ton Nawozów granulowanych a także za każde
2 tony Bloków mineralnych bądź 2 tony Lithamixów przysługuje mu prawo do jednego
Kuponu. Przykładowo: Uczestnik okazuje dowody dokumentujące zakup 450 litrów
Nawozów płynnych oraz 40 ton Nawozów granulowanych – Uczestnikowi wydawanych jest
5 Kuponów.
15.

Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera:
a.

w przypadku Uczestników, będących osobami fizycznymi: imię i nazwisko
Uczestnika, miejscowość, kod pocztowy, poczta, numer telefonu kontaktowego
Uczestnika, data i podpis Uczestnika wyrażający zgodę na przetwarzanie jego
danych w celach Loterii oraz podpis Uczestnika poświadczający, że nie należy on do
grona osób, które nie mogą otrzymać nagród w Loterii,

b.

w przypadku Uczestników, będących osobami prawnymi: nazwę firmy, numer NIP,
imię

i

nazwisko

przedstawiciela

firmy,

numer

telefonu

kontaktowego

przedstawiciela firmy, data i podpis przedstawiciela firmy wyrażający zgodę na
przetwarzanie jego danych w celach Loterii oraz podpis Uczestnika poświadczający,
że nie należy on do grona osób, które nie mogą otrzymać nagród w Loterii.
16.

Urna promocyjna, do której Uczestnik może wrzucić Kupon wystawiona będzie przy
stanowisku promocyjnym w dniu 09.05.2017 roku w godzinach od 10:00 do 20:50.

NAGRODY
17. Do rozlosowania w Loterii przewidziane zostały:
a.

nagroda główna w postaci samochodu marki Toyota Hilux wersja SR5 o wartości
rynkowej 142.477,00 zł brutto. W przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba fizyczna,
wówczas do nagrody zostanie dodana dodatkowa kwota pieniężna w wysokości
15.831,00 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od
wygranej w Loterii – wówczas wartość nagrody głównej wynosić będzie 158.308,00 zł
brutto,

b.

nagroda I stopnia w postaci samochodu marki Toyota AYGO wersja x-play o wartości
rynkowej 36.623,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 73.246,00 zł brutto. W
przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba fizyczna, wówczas do nagrody zostanie
dodana dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 4.069,00 zł, która zostanie
przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranej w Loterii – wówczas
wartość nagrody I stopnia wynosić będzie 40.692,00 zł brutto,

c. nagroda II stopnia w postaci skutera model KYMCO AGILITY 50 4T o wartości
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rynkowej 4.850,00 zł brutto – 5 nagród o łącznej wartości 24.250,00 zł brutto. W
przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba fizyczna, wówczas do nagrody zostanie
dodana dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 539,00 zł, która zostanie
przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku od wygranej w Loterii – wówczas
wartość nagrody II stopnia wynosić będzie 5.389,00 zł brutto.
18.

Łączna wartość wszystkich nagród przewidzianych w Loterii wynosi 266.637,00 zł brutto.

19.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i niebędące
jednocześnie spółkami osobowymi, zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia
należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody, stanowiących przychód
z ich działalności gospodarczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD
20.

Losowanie nagród odbędzie się w hotelu pomiędzy godziną 21:00 a 22:30, z zastrzeżeniem
przesunięcia, jednak nie później niż do godz. 24:00.

21.

Losowanie zostanie przeprowadzone przy udziale Uczestników Loterii. Nagrody będą
losowane za pomocą ręcznego wyciągania Kuponów przez osobę wybraną przez komisję
nadzoru loterii (zwaną dalej „Komisją”). Przebieg losowania będzie nadzorowany przez
Komisję. Nagrody będą losowane w następującej kolejności: najpierw wylosowana zostanie
nagroda główna, następnie nagrody I stopnia, a jako ostatnie nagrody II stopnia.

22.

Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność na losowaniu (lub obecność
pełnomocnika, dysponującego pisemnym pełnomocnictwem) i spełnienie warunków
określonych w pkt 23 c, d Regulaminu.

23.

Nagrody będzie losowana w następujący sposób:
a.

Po wylosowaniu Kuponu Komisja dokona jego weryfikacji zgodnie z pkt 15 i 26
Regulaminu. Losowanie będzie prowadzone do momentu wylosowania prawidłowego
Kuponu.

b.

Jeśli Kupon okaże się prawidłowy, to osoba prowadząca losowanie odczyta przez
system nagłaśniający imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) oraz nazwę
firmy (w przypadku osoby prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), które
widnieją na Kuponie.

c.

Zadaniem Uczestnika, którego dane zostały wyczytane jest zasygnalizowanie swojej
obecności w ciągu 1 minuty od momentu wyczytania jego danych, przy czym przez
„zasygnalizowanie obecności” rozumie się podniesienie ręki lub okrzyk oraz na
dodatkową prośbę osoby prowadzącej ponowne potwierdzenie obecności poprzez
podniesienie ręki lub okrzyk. Uczestnik, który zasygnalizował swoją obecność jest
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zobowiązany zgłosić się w miejsce, w którym odbywa się losowanie w ciągu 2 minut
od momentu zasygnalizowania swojej obecności.
d.

Osoba, która zgłosi się na scenę w trybie określonym w ppkt c powyżej jest
zobowiązana w ciągu 4 minut od momentu zgłoszenia się na scenę do osoby
prowadzącej podpisać oświadczenie, że Uczestnik nie należy do grona osób, które nie
mogą otrzymać nagród w Loterii wskazanych w pkt 10 Regulaminu oraz okazać:
w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną: dokument tożsamości, w

-

którym imię i nazwisko jest tożsame z danymi podanymi na wylosowanym
Kuponie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zgłoszenia się pełnomocnika musi
on okazać pełnomocnictwo notarialne zawierające imię i nazwisko osoby
udzielającej pełnomocnictwa tożsame z wyczytanymi danymi,
w przypadku Uczestnika będącego osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą

-

działalność gospodarczą, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej:


wypis z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą) lub



wypis z KRS (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej), lub



oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika, którym
legitymuje się osoba, która zgłosiła się do Komisji oraz



dokument tożsamości ze zdjęciem, w którym dane (imię i nazwisko)
będą zgodne z danymi zawartymi na wylosowanym Kuponie oraz
-

w wypisie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub

-

w wypisie z KRS (dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej),

-

w oryginale pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika,
którym legitymuje się dana osoba.

W przypadku zgłoszenia się pełnomocnika, składa on (w imieniu wylosowanego Uczestnika)
podpis potwierdzający, że wylosowany Uczestnik nie należy do grona osób, które nie mogą
otrzymać nagród w Loterii wskazanych w pkt 10 Regulaminu (w ciągu 4 minut od momentu
zgłoszenia się na scenę).
e.

Jeżeli:


osoba nie zasygnalizuje swojej obecności w ciągu 1 minuty od momentu
wyczytania jej danych, z zastrzeżeniem, iż osoba ma prawo zgłosić się na
scenę w ciągu 1 minuty od momentu wyczytania jej danych bez
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konieczności sygnalizowania swojej obecności w sposób określony w ppkt c
powyżej,


osoba nie zgłosi się na scenę do osoby prowadzącej losowanie w ciągu 2
minut od momentu zasygnalizowania swojej obecności, lub



osoba, która zgłosiła się na scenę dobrowolnie zrezygnuje z wylosowanej
nagrody podpisując pisemną rezygnację z nagrody,



osoba, która zgłosiła się na scenę nie podpisze oświadczenia, że Uczestnik
nie należy do grona osób, które nie mogą otrzymać nagród w Loterii
wskazanych w pkt 10 Regulaminu,



okazany dokument tożsamości będzie zawierał dane (imię i nazwisko) inne
niż wskazane w wypisie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub w wypisie z KRS
(dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej) lub w pełnomocnictwie,

wtedy utraci prawo do nagrody, a losowanie zostanie ponowione.
24.

Losowanie nagrody będzie prowadzone do momentu wyłonienia Laureatów.

25.

Raz wylosowany Kupon nie bierze udziału w dalszym losowaniu (również w przypadku
rezygnacji z wylosowanej nagrody).

26.

Weryfikacja Kuponów podczas losowania odbędzie się w następujący sposób: za
nieprawidłowe zostaną uznane Kupony niespełniające wymogów wskazanych w pkt 15
Regulaminu, niewypełnione danymi osobowymi/danymi firmy, zawierające dane więcej niż
jednej osoby/firmy, wypełnione w sposób niepełny, nieczytelne, nieoryginalne (kserowane,
przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką), przekształcane (np. przyklejane na
pocztówki lub inne materiały). Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania
którejkolwiek z nagród Uczestnikowi Loterii.

27.

Jeden Uczestnik Loterii może wygrać w Loterii jedną nagrodę. W przypadku wylosowania
Kuponu osoby/firmy, która została wcześniej wylosowana i uzyskała prawo do nagrody,
Kupon ten nie będzie brany pod uwagę a losowanie zostanie powtórzone.

28.

Organizator ma prawo żądać, podczas losowania (niezwłocznie po zgłoszeniu się na scenę)
oraz wydania nagród w Loterii, okazania przez wylosowanego Uczestnika oryginałów
dowodów Zakupu Promocyjnego, na podstawie których Uczestnik uzyskał Kupon/Kupony
w Loterii. W przypadku braku dowodów Zakupu Promocyjnego lub okazania przez
Uczestnika dowodów zakupu niespełniających wymogów Regulaminu, taki Uczestnik traci
prawo do wylosowanej nagrody.
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OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD
29.

Wyniki losowania nagród zostaną ogłoszone podczas losowania przez system nagłaśniający
dźwięk. Ponadto wyniki Loterii w postaci: nazwy firmy i miejscowości lub imienia,
pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości wylosowanego Uczestnika dostępne będą w
biurze Organizatora w Warszawie (03-707) przy ul. Floriańskiej 6/13d oraz na stronie:
www.timacagro.pl od dnia 14.05.2018 roku do dnia 31.05.2018 roku.

30.

Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.

31.

Nagrody zostaną wydane w Niepruszewie przy ul. Kasztanowej 4, 64-320 Buk najpóźniej do
dnia 31.05.2018 roku.

32.

Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W
takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
33.

Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii.
Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra
Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.). Dodatkowo nad
prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca
na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie
Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Loterii.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
34.

Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 07.06.2018
roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w
przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego
dostarczenia przesyłki.

35.

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura
Organizatora, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa z
dopiskiem na kopercie „Reklamacja” (dopisek nie jest obowiązkowy).

36.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie
trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku nr 118 poz.
793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika gry,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i
powód reklamacji oraz treść żądania.
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37.

Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania,
jednak nie później niż do dnia 10.07.2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego
zawiadamiającego Uczestnika o wyniku reklamacji).

38.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
39.

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy
roszczenie stało się wymagalne.

40.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
41.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą
rozstrzygane przez sąd powszechny.

42.

Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul.
Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa (w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16:00) i na
stronie www.timacagro.pl oraz www.grzegrzolka.pl. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię
Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres siedziby Organizatora (z
dopiskiem „REGULAMIN”).

43.

Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
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